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 جناب آقاي محمد سینجلی جاسبی

 رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجـراي مفـاد تبصـره مـاده قـانون مـدنی و » 1«با توجه به انقضـاي مهلـت مقـرر در مـاده 

ــراي درج در روزنامــه » قــانون حمایــت خــانواده«قــانون مــذکور، یــک نســخه تصــویر » 1« ب

 گردد.رسمی ارسال می

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی

 نژادجناب آقاي دکتر محمود احمدي

 ریاست محترم جمهوري اسالمی ایران

در اجــراي اصــل یکصــد و بیســت  1/5/1386مــورخ  68357/36780عطــف بــه نامــه شــماره 

ایـران قـانون حمایـت خـانواده کـه بـا عنـوان الیحـه اسـالمی  و سوم قانون اساسی جمهـوري

شـنبه به مجلـس شـوراي اسـالمی تقـدیم گردیـده بـود، بـا تصـویب در جلسـه علنـی روز سه

 گردد.و تأیید شوراي محترم نگهبان به پیوست ابالغ می 1/12/1391مورخ 

 جلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانیرئیس م

 

 قانون حمایت خانواده

 فصل اول ـ دادگاه خانواده



منظــور رســیدگی بــه امــور و دعــاوي خــانوادگی، قــوه قضــائیه موظــف اســت  ـــ بــه 1 مــاده

هـاي قضــائی شهرســتان بــه  ظـرف ســه ســال از تـاریخ تصــویب ایــن قـانون در کلیــه حــوزه 

هــاي  یل دهــد. تشــکیل ایــن دادگــاه در حــوزه تعــداد کــافی شــعبه دادگــاه خــانواده تشــک

 قضائی بخش

 به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

از زمــان اجــراي ایــن قــانون در حــوزه قضــائی شهرســتانهایی کــه دادگــاه خــانواده  -1تبصــره

تشکیل نشـده اسـت تـا زمـان تشـکیل آن، دادگـاه عمـومی حقـوقی مسـتقر در آن حـوزه بـا 

ــت  ــانوادگی رســیدگی رعای ــاوي خ ــور و دع ــه ام ــانون ب ــن ق ــررات ای ــوط و مق تشــریفات مرب

 کند.می

هــایی کــه دادگــاه خــانواده تشــکیل نشــده اســت، دادگــاه در حــوزه قضــایی بخش -2تبصــره

ــه کلیــه امــور و  ــوط و مقــررات ایــن قــانون ب ــا رعایــت تشــریفات مرب مســتقر در آن حــوزه ب

وي راجــع بــه اصــل نکــاح و انحــالل آن کــه کنــد، مگــر دعــادعــاوي خــانوادگی رســیدگی می

 شود.در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضائی رسیدگی می

ــاده ــا دادرس علی2 م ــیس ی ــور رئ ــا حض ــانواده ب ــاه خ ــ دادگ ــاور زن ـ ــی مش ــدل و قاض الب

گــردد. قاضــی مشــاور بایــد ظــرف ســه روز از خــتم دادرســی بــه طــور مکتــوب و تشــکیل می

ــوي  ــوع دع ــورد موض ــتدل در م ــی مس ــد. قاض ــده درج کن ــب را در پرون ــارنظر و مرات اظه

انشاکننده رأي باید در دادنامـه بـه نظـر قاضـی مشـاور اشـاره و چنانچـه بـا نظـر وي مخـالف 

 باشد با ذکر دلیل نظریه وي را رد کند.

تبصره ـ قـوه قضـائیه موظـف اسـت حـداکثر ظـرف پـنج سـال بـه تـأمین قاضـی مشـاور زن 

توانـد از قاضـی مشـاور مــرد ده اقـدام کنــد و در ایـن مـدت میهـاي خـانوابـراي کلیـه دادگاه

 که واجد شرایط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

قضــات دادگــاه خــانواده بایــد متأهــل و داراي حــداقل چهــار ســال ســابقه خــدمت  -3 مــاده

 قضائی باشند.



 ـ رسیدگی به امور و دعاوي زیر در صالحیت دادگاه خانواده است:4ماده

 امزدي و خسارات ناشی از برهم زدن آنن .1

 نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح .2

 شروط ضمن عقد نکاح .3

 ازدواج مجدد .4

 جهیزیه .5

 مهریه .6

 المثل ایام زوجیتنفقه زوجه و اجرت .7

 تمکین و نشوز .8

 طالق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضاي آن .9

 حضانت و مالقات طفل .10

 نسب .11

 رشد، حجر و رفع آن .12

قهري، قیمومت، امـور مربـوط بـه نـاظر و امـین امـوال محجـوران و وصـایت والیت  .13

 در امور مربوط به آنان

 نفقه اقارب .14

 امور راجع به غایب مفقوداالثر .15

 سرپرستسرپرستی کودکان بی .16

 اهداي جنین .17

 تغییر جنسیت .18

قــانون اساســی حســب مــورد طبــق  13و  12تبصـره ـ بــه دعــاوي اشــخاص موضــوع اصــول 

و  31/4/1312احــوال شخصــیه ایرانیــان غیرشــیعه در محــاکم مصــوب  قــانون اجــازه رعایــت

قانون رسـیدگی بـه دعـاوي مطروحـه راجـع بـه احـوال شخصـیه و تعلیمـات دینـی ایرانیـان 

مجمـــع تشـــخیص مصـــلحت نظـــام  3/4/1372زرتشـــتی، کلیمـــی و مســـیحی مصـــوب 

 شود.رسیدگی می



احـوال شخصـیه آنـان از هـاي دینـی مـذکور درامـور حسـبی و تصمیمات مراجع عـالی اقلیت

ــذ و  ــت تشــریفات، تنفی ــدون رعای ــه نکــاح و طــالق، معتبــر و توســط محــاکم قضــائی ب جمل

 گردد.اجراء می

توانــد پــس از در صــورت عــدم تمکــن مــالی هریــک از اصــحاب دعــوي دادگــاه می -5مــاده 

احـــراز مراتـــب و بـــا توجـــه بـــه اوضـــاع و احـــوال، وي را از پرداخـــت هزینـــه دادرســـی، 

هــا معــاف یــا پرداخــت آنهــا را  اوري و ســایر هزینــه الزحمــه دکارشناســی، حق الزحمــهحق

به زمـان اجـراي حکـم موکـول کنـد. همچنـین در صـورت اقتضـاء ضـرورت یـا وجـود الـزام 

قانونی دایر بر داشتن وکیـل، دادگـاه حسـب مـورد رأسـاً یـا بـه درخواسـت فـرد فاقـد تمکـن 

 کند.مالی وکیل معاضدتی تعیین می

ــره ــامـ  تبص ــداد ام ــه ام ــش کمیت ــت پوش ــراد تح ــازمان اف ــددجویان س خمینی (ره) و م

 باشند.بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می

ـ مادر یا هر شخصـی کـه حضـانت طفـل یـا نگهـداري شـخص محجـور را بـه اقتضـاء  6 ماده

رد. ضرورت برعهـده دارد، حـق اقامـه دعـوي بـراي مطالبـه نفقـه طفـل یـا محجـور را نیـز دا

 صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسی کند. در این 

توانــد پــیش از اتخــاذ تصــمیم در مــورد اصــل دعــوي بــه درخواســت  دادگــاه مــی  -7 مــاده

ــه زن و  ــل و نفق ــات طف ــداري و مالق ــانت، نگه ــل حض ــوري از قبی ــرفین در ام ــی از ط یک

تـأمین، دسـتور موقـت صـادر کنـد. محجور که تعیـین تکلیـف آنهـا فوریـت دارد بـدون اخـذ 

ایـن دسـتور بـدون نیـاز بـه تأییـد رئـیس حـوزه قضـائی قابـل اجـراء اسـت. چنانچـه دادگــاه 

ــه اصــل دعــوي اتخــاذ تصــمیم نکنــد، دســتور صادرشــده ملغــی  ظــرف شــش مــاه راجــع ب

شــود، مگــر آنکــه دادگــاه مطــابق ایــن مــاده دوبــاره دســتور  محســوب و از آن رفــع اثــر مــی 

 د.موقت صادر کن

رســیدگی در دادگــاه خــانواده بــا تقــدیم دادخواســت و بــدون رعایــت ســایر  -8 مــاده

 شود.تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می



المکـان معرفـی کنـد، بایـد آخـرین اقامتگـاه او  تبصره ـ هرگـاه خواهـان خوانـده را مجهـول 

گیـري  تصـمیم را به دادگـاه اعـالم کنـد. دادگـاه بـه طـرق مقتضـی در ایـن بـاره تحقیـق و 

 کند. می 

دادرســی  تشــریفات و نحــوه ابــالغ در دادگــاه خــانواده تــابع مقــررات قــانون آیــین  -9 مــاده

دادگاههــاي عمــومی و انقــالب در امــور مــدنی اســت، لکــن چنانچــه طــرفین دعــوي طــرق 

ــه  ــراي ایــن منظــور ب دیگــري از قبیــل پســت، نمــابر، پیــام تلفنــی و پســت الکترونیــک را ب

توانـد ابـالغ را بـه آن طریـق انجـام دهـد. در هـر صـورت،  م کننـد، دادگـاه مـی دادگـاه اعـال

 احراز صحت ابالغ با دادگاه است.

کـردن فرصـت صـلح و سـازش جلسـه دادرسـی را  توانـد بـراي فـراهم  ـ دادگاه می 10 ماده

 به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر براي دو بار به تأخیر اندازد.

لـه پـس از صـدور حکـم قطعـی و تـا  دعاوي مالی موضوع ایـن قـانون، محکـومٌ ـ در 11 ماده

توانــد از دادگــاهی کــه حکــم نخســتین را صــادر کــرده  پــیش از شــروع اجــراي آن نیــز مــی 

 به را درخواست کند. ٌاست، تأمین محکوم 

توانــد در دادگــاه  در دعــاوي و امــور خــانوادگی مربــوط بــه زوجــین، زوجــه مــی  -12 مــاده

حل اقامت خوانده یا محل سـکونت خـود اقامـه دعـوي کنـد مگـر در مـوردي کـه خواسـته، م

 مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.

ــاده ــه یکــدیگر در  -13م ــاه خــانواده را علی ــاوي موضــوع صــالحیت دادگ ــاه زوجــین دع هرگ

هــاي قضــائی متعــدد مطــرح کــرده باشــند، دادگــاهی کــه دادخواســت مقــدم بــه آن  حــوزه 

صــالحیت رســیدگی را دارد. چنانچــه دو یــا چنــد دادخواســت در یــک روز داده شــده اســت 

تســلیم شــده باشــد، دادگــاهی کــه صــالحیت رســیدگی بــه دعــواي زوجــه را دارد بــه کلیــه 

 کند. دعاوي رسیدگی می 

ـ هرگـاه یکـی از زوجـین مقـیم خـارج از کشـور باشـد، دادگـاه محـل اقامـت طرفـی 14 ماده

ســیدگی صــالح اســت. اگــر زوجــین مقــیم خــارج از کشــور کــه در ایــران اقامــت دارد بــراي ر

باشند ولی یکی از آنـان در ایـران سـکونت موقـت داشـته باشـد، دادگـاه محـل سـکونت فـرد 



ــل  ــاه مح ــند، دادگ ــته باش ــت داش ــکونت موق ــران س ــر دو در ای ــر ه ــران و اگ ــاکن در ای س

ران یـک از زوجـین در ایــ سـکونت موقـت زوجــه بـراي رسـیدگی صــالح اسـت. هرگـاه هــیچ 

ســکونت نداشــته باشــند، دادگــاه شهرســتان تهــران صــالحیت رســیدگی را دارد، مگــر آنکــه 

 زوجین براي اقامه دعوي در محل دیگر توافق کنند.

ــاده ــود را در  -15 م ــانوادگی خ ــاوي خ ــور و دع ــور ام ــارج از کش ــیم خ ــان مق ــاه ایرانی هرگ

محــاکم یــا  محــاکم و مراجــع صــالحیتدار محــل اقامــت خــویش مطــرح کننــد، احکــام ایــن

ــران اجــراء نمــی  ــن احکــام را  مراجــع در ای ــی ای شــود مگــر آنکــه دادگــاه صــالحیتدار ایران

 بررسی و حکم تنفیذي صادر کند.

هاي جمهـوري اسـالمی تبصره ـ ثبـت طـالق ایرانیـان مقـیم خـارج از کشـور در کنسـولگري

توســط ایــران بــه درخواســت کتبــی زوجــین یــا زوج بــا ارائــه گــواهی اجــراي صــیغه طــالق 

اشــخاص صالحیـــتدار کــه بــا پیشنهـــاد وزارت امــور خارجــه و تصــویب رئــیس قــوه قضــائیه 

پـذیر اسـت. ثبـت طـالق رجعـی منـوط بـه انقضـاي شـوند امکانها معرفـی میبه کنسولگري

 عده است.

توانــد طــالق خــود را بــا درخواســت کتبــی و ارائــه گــواهی  در طــالق بــائن نیــز زوجــه مــی 

 اشخاص صالحیتدار فوق در کنسولگري ثبت نماید. اجراي صیغه طالق توسط

توانـد بـا رعایـت ایـن  گـردد، زوجـه مـی  در مواردي که طالق به درخواسـت زوج ثبـت مـی 

 هاي ایران مراجعه نماید.قانون براي مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاه

 فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانوادگی

بــه منظــور تحکــیم مبــانی خــانواده و جلــوگیري از افــزایش اختالفــات خــانوادگی  -16 مــاده

و طــالق و ســعی در ایجــاد صــلح و ســازش، قــوه قضــائیه موظــف اســت ظــرف ســه ســال از 

ــاریخ الزم  ــاي  ت ــار دادگاهه ــانواده را در کن ــاوره خ ــز مش ــانون مراک ــن ق ــدن ای ــراء ش االج

 خانواده ایجاد کند.



کـز مشـاوره خـانواده وابسـته بـه سـازمان بهزیسـتی وجـود دارد تبصره ـ در منـاطقی کـه مرا

 توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند. دادگاهها می 

ــاده ــته  -17 م ــان رش ــانواده از کارشناس ــاوره خ ــز مش ــاي مراک ــد  اعض ــف مانن ــاي مختل ه

ــو پزشــکی، روان  مطالعــات خــانواده، مشــاوره، روان  ق و شناســی، مــددکاري اجتمــاعی، حق

شـوند و حـداقل نصـف اعضـاي هـر مرکـز بایـد از  فقه و مبانی حقـوق اسـالمی انتخـاب مـی 

بانوان متأهل واجـد شـرایط باشـند. تعـداد اعضـاء، نحـوه انتخـاب، گـزینش، آمـوزش و نحـوه 

رســیدگی بــه تخلفــات اعضــاي مراکــز مشــاوره خــانواده، شــیوه انجــام وظــایف و تعــداد ایــن 

اي  نامــه  اي و نحــوه پرداخــت آن بــه موجــب آیــین  اوره مراکــز و نیــز تعرفــه خــدمات مشــ

وسـیله وزیـر دادگسـتري االجـراء شـدن ایـن قـانون بهاز الزم است که ظرف شـش مـاه پـس 

 رسد.شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میتهیه می

هــاي قضــائی کــه مراکــز مشــاوره خــانواده ایجــاد شــده اســت، دادگــاه  در حــوزه  -18 مــاده

کـردن موضـوع اخـتالف و تعیـین مهلـت،  توانـد در صـورت لـزوم بـا مشـخص  ه مـی خانواد

 نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگی خواستار شود.

اي بـــه زوجـــین،  مراکـــز مشـــاوره خـــانواده ضـــمن ارائـــه خـــدمات مشـــاوره  -19 مـــاده

در ایجــاد ســازش  هاي دادگــاه را در مهلــت مقــرر اجــراء و در مــوارد مربــوط ســعیخواســته

نامـه مبـادرت و در  کنند. مراکز مـذکور در صـورت حصـول سـازش بـه تنظـیم سـازش  می 

طــور  صــورت نظــر کارشناســی خــود در مــورد علــل و دالیــل عــدم ســازش را بــه  غیــر ایــن 

 کنند. مکتوب و مستدل به دادگاه اعالم می 

خـانواده بـه تشـخیص خـود تبصره ـ دادگـاه بـا مالحظـه نظریـه کارشناسـی مراکـز مشـاوره 

 کند.مبادرت به صدور رأي می

 فصل سوم ـ ازدواج

 ـ ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طالق، رجوع و اعالم بطالن نکاح20 ماده

 یا طالق الزامی است.



ــط  -21 مــاده نظــام حقــوقی جمهــوري اســالمی ایــران در جهــت محوریــت و اســتواري رواب

دهــد. مبنــاي تشــکیل خــانواده اســت مــورد حمایــت قــرار میخــانوادگی، نکــاح دائــم را کــه 

نکاح موقت نیز تابع مـوازین شـرعی و مقـررات قـانون مـدنی اسـت و ثبـت آن در مـوارد زیـر 

 الزامی است:

 باردارشدن زوجه .1

 توافق طرفین .2

 شرط ضمن عقد .3

ایــن قــانون در دفــاتر اســناد رســمی ) 20تبصــره ـ ثبــت وقــایع موضــوع ایــن مــاده و مــاده (

ســال بــا پیشــنهاد  اي اســت کــه ظــرف یــک  نامــه  ازدواج یــا ازدواج و طــالق مطــابق آیــین 

ــوه قضــائیه مــی  ــیس ق ــه تصــویب رئ ــر دادگســتري ب ــین  وزی ــا تصــویب آی ــه  رســد و ت نام

ــام  ــذکور، نظ ــه  م ــاده ( نام ــوع م ــاي موض ــوب ) 1ه ــه ازدواج مص ــع ب ــانون راج ــالحی ق اص

 ست.کماکان به قوت خود باقی ا 29/2/1316

ــاده ــا  -22 م ــارآزادي ی ــام به ــا یکصــد و ده ســکّه تم ــد ت ــوع عق ــان وق ــه در زم ــاه مهری هرگ

هـاي مـالی قـانون اجـراي محکومیت) 2معادل آن باشـد، وصـول آن مشـمول مقـررات مـاده(

ــت زوج  ــن میــزان باشــد در خصــوص مــازاد، فقــط مالئ ــه، بیشــتر از ای اســت. چنانچــه مهری

ــ وط بــه محاســبه مهریــه بــه نــرخ روز کماکــان مــالك پرداخــت اســت. رعایــت مقــررات مرب

 الزامی است.

ــاده ــک  -23 م ــرف ی ــت ظ ــف اس ــکی مکل ــوزش پزش ــان و آم ــت، درم ــاه از  وزارت بهداش م

هـایی را کـه بایـد طـرفین پـیش از ازدواج علیـه االجراءشـدن ایـن قـانون بیماري تاریخ الزم 

ــز بیماري ــوند و نی ــینه ش ــا واکس ــراآنه ــاك ب ــردار و خطرن ــاي واگی ــدان ه ــین و فرزن ي زوج

ــاح  ــت نک ــیش از ثب ــد پ ــمی ازدواج بای ــاتر رس ــد. دف ــالم کن ــین و اع ــی از ازدواج را مع ناش

ــت، درمــان و  ــد وزارت بهداش ــز مــورد تأیی ــکان و مراک ــده از ســوي پزش ــواهی صادرش گ

هـاي موضـوع آموزش پزشکی دال بـر عـدم اعتیـاد بـه مـواد مخـدر و عـدم ابـتالء بـه بیماري



هــاي مــذکور را از آنــان مطالبــه و نه شــدن طــرفین نســبت بــه بیماريایــن مــاده ویــا واکســی

 بایگانی کنند.

تبصره ـ چنانچه گـواهی صادرشـده بـر وجـود اعتیـاد و یـا بیمـاري داللـت کنـد، ثبـت نکـاح 

هـاي مسـري و خطرنـاك کـه نـام در صورت اطـالع طـرفین بالمـانع اسـت. در مـورد بیماري

ــه  ــا ب ــان آنه ــی  وســیله وزارت بهداشــت، درم ــالم م ــین و اع شــود،  و آمــوزش پزشــکی تعی

شــوند. در مــواردي  شــده معرفــی مــی  طــرفین جهــت مراقبــت و نظــارت بــه مراکــز تعیــین 

ــان و آمــوزش پزشــکی  ــه تشــخیص وزارت بهداشــت، درم ــاك زوجــین ب کــه بیمــاري خطرن

منجــر بــه خســارت بــه جنــین باشــد، مراقبــت و نظــارت بایــد شــامل منــع تولیــد نســل نیــز 

 باشد.

 صل چهارم ـ طالقف

ــ ثبـت طـالق و سـایر مـوارد انحـالل نکـاح و نیـز اعـالم بطـالن نکـاح یـا طـالق در 24 ماده

دفــاتر رســمی ازدواج و طــالق حســب مــورد پــس از صــدور گــواهی عــدم امکــان ســازش یــا 

 حکم مربوط از سوي دادگاه مجاز است.

بایـد موضـوع را بـه ـ درصورتی کـه زوجـین متقاضـی طـالق تـوافقی باشـند، دادگـاه 25 ماده

ــن مــوارد طــرفین مــی  ــد تقاضــاي طــالق  مرکــز مشــاوره خــانواده ارجــاع دهــد. در ای توانن

 توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.

 در صورت عـدم انصـراف متقاضـی از طـالق، مرکـز مشـاوره خـانواده موضـوع را بـا مشـخص 

 کند.دگاه منعکس میکردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دا

در صــورتی کــه طــالق، تــوافقی یــا بــه درخواســت زوج باشــد، دادگــاه بــه صــدور  -26 مــاده

گواهی عـدم امکـان سـازش اقـدام و اگـر بـه درخواسـت زوجـه باشـد، حسـب مـورد، مطـابق 

ــت در طــالق  ــا احــراز شــرایط اعمــال وکال ــه طــالق ی ــزام زوج ب ــه صــدور حکــم ال ــانون ب ق

 کند.مبادرت می



ـ در کلیه مـوارد درخواسـت طـالق، بـه جـز طـالق تـوافقی، دادگـاه بایـد بـه منظـور 27 ماده

ایجاد صلح و سازش موضـوع را بـه داوري ارجـاع کنـد. دادگـاه در ایـن مـوارد بایـد بـا توجـه 

 به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

ارجـاع امـر بـه داوري، هریـک از زوجـین مکلفنـد ظـرف یـک ـ پـس از صـدور قـرار 28 ماده

ســال داشــته و  هفتــه از تــاریخ ابــالغ یــک نفــر از اقــارب متأهــل خــود را کــه حــداقل ســی 

آشــنا بــه مســائل شــرعی و خــانوادگی و اجتمــاعی باشــد بــه عنــوان داور بــه دادگــاه معرفــی 

 کنند.

شـده باشـند، درصـورت ـ محـارم زوجـه کـه همسرشـان فـوت کـرده یـا از هـم جـدا 1تبصره

 شوند.وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می

ـ درصورت نبود فـرد واجـد شـرایط در بـین اقـارب یـا عـدم دسترسـی بـه ایشـان یـا 2تبصره

تواننــد داور خــود را از بــین افــراد  اســتنکاف آنــان از پــذیرش داوري، هریــک از زوجــین مــی 

یـین و معرفــی کننــد. درصــورت امتنـاع زوجــین از معرفــی داور یــا واجـد صــالحیت دیگــر تع

عدم توانایی آنان دادگـاه، خـود یـا بـه درخواسـت هریـک از طـرفین بـه تعیـین داور مبـادرت 

 کند. می 

ــاده ــدرجات ســند  -29 م ــد و من ــه شــروط ضــمن عق ــا توجــه ب ــاه ضــمن رأي خــود ب دادگ

ــال  ــه زوجــه، اطف ــه و نفق ــه، مهری ــف جهیزی ــین و همچنــین ازدواج، تکلی ــل را مع و حم

ــاده (اجرت ــام زوجیــت طــرفین مطــابق تبصــره م ــین و در ) 336المثــل ای ــانون مــدنی تعی ق

هاي حضــانت و مــورد چگــونگی حضــانت و نگهــداري اطفــال و نحــوه پرداخــت هزینــه

کنـد. همچنـین دادگـاه بایـد بـا توجـه بـه وابســتگی  نگهـداري تصـمیم مقتضـی اتخـاذ مـی 

ــل، ت ــلحت طف ــاطفی و مص ــایر ع ــادر و س ــدر و م ــا پ ــات وي ب ــان مالق ــان و مک ــب، زم رتی

بســتگان را تعیــین کنــد. ثبــت طــالق موکــول بــه تأدیــه حقــوق مــالی زوجــه اســت. طــالق 

بـه  درصورت رضایت زوجه یـا صـدور حکـم قطعـی دایـر بـر اعسـار زوج یـا تقسـیط محکـومٌ 

ثبـت طـالق  شـود. در هرحـال، هرگـاه زن بـدون دریافـت حقـوق مـذکور بـه نیز ثبـت مـی 



توانــد پــس از ثبــت طــالق بــراي دریافــت ایــن حقــوق از طریــق اجــراي  رضــایت دهــد مــی 

 احکام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

ـ در مواردي کـه زوجـه در دادگـاه ثابـت کنـد بـه امـر زوج یـا اذن وي از مـال خـود 30 ماده

ه کــرده و زوج نتوانــد بــراي مخــارج متعــارف زنــدگی مشــترك کــه برعهــده زوج اســت هزینــ

 تواند معادل آن را از وي دریافت نماید.قصد تبرع زوجه را اثبات کند، می

صــالح درمــورد وجــود جنــین یــا عــدم آن بــراي ثبــت  ارائــه گــواهی پزشــک ذي  -31 مــاده

 طالق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.

جـراي صـیغه و ثبـت آن حسـب مـورد منـوط بـه انقضـاي ـ در مـورد حکـم طـالق، ا32ماده

 خواهی یا ابالغ رأي فرجامی است. مهلت فرجام 

ـ مدت اعتبار حکـم طـالق شـش مـاه پـس از تـاریخ ابـالغ رأي فرجـامی یـا انقضـاي 33ماده

خـواهی اسـت. هرگـاه حکـم طـالق از سـوي زوجـه بـه دفتـر رسـمی ازدواج و  مهلت فرجام 

ــود، در  ــلیم ش ــالق تس ــب در ط ــالغ مرات ــاریخ اب ــه از ت ــک هفت ــرف ی ــه زوج ظ ــورتی ک ص

کنـد بـراي اجـراي صـیغه طـالق و  دفترخانه حاضـر نشـود، سـردفتر بـه زوجـین ابـالغ مـی 

ــذر از  ــالم ع ــدم اع ــور زوج و ع ــدم حض ــورت ع ــوند. در ص ــر ش ــه حاض ــت آن در دفترخان ثب

و مراتـب بـه شـود سوي وي یـا امتنـاع او از اجـراي صـیغه، صـیغه طـالق جـاري و ثبـت می

ــالغ می ــب زوج اب ــه ترتی ــر ب ــت دیگ ــک نوب ــوي زوج، ی ــذر از س ــالم ع ــورت اع ــردد. در ص گ

 آید. عمل می مذکور از طرفین دعوت به

ــر نماینــدگی ســردفتر  - تبصــره دادگــاه صــادرکننده حکــم طــالق بایــد در رأي صادرشــده ب

 در اجراي صیغه طالق در صورت امتناع زوج تصریح کند.

تبـار گـواهی عـدم امکـان سـازش بـراي تسـلیم بـه دفتـر رسـمی ازدواج و ـ مـدت اع34 ماده

شـدن رأي اسـت. چنانچـه گـواهی  طالق سه ماه پس از تـاریخ ابـالغ رأي قطعـی یـا قطعـی 

مــذکور ظــرف ایــن مهلــت تســلیم نشــود یــا طرفــی کــه آن را بــه دفترخانــه رســمی طــالق 

حاضــر نشـود یــا مــدارك تسـلیم کــرده اسـت ظــرف ســه مـاه از تــاریخ تسـلیم در دفترخانــه 

 الزم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.



تبصره ـ هرگـاه گواهی عــدم امکـان سـازش صادرشـده بـر اسـاس توافـق زوجـین بـه حکـم 

قانون از درجـه اعتبـار سـاقط شـود کلیـه توافقـاتی کـه گـواهی مـذکور بـر مبنـاي آن صـادر 

 گردد. شده است ملغی می 

هرگــاه زوج در مهلــت مقــرر بــه دفتــر رســمی ازدواج و طــالق مراجعــه و گــواهی  -35 مــاده

عــدم امکــان ســازش را تســلیم کنــد، درصــورتی کــه زوجــه ظــرف یــک هفتــه در دفترخانــه 

کنـد بـراي اجـراي صـیغه طـالق و ثبـت آن در  حاضر نشود سردفتر به زوجـین اخطـار مـی 

ه طـالق جـاري و پـس از ثبـت بـه دفترخانه حاضر شوند. درصورت عـدم حضـور زوجـه صـیغ

 رسد.وسیله دفترخانه مراتب به اطالع زوجه می

ایـن ) 34تبصره ـ فاصله بـین ابـالغ اخطاریـه و جلسـه اجـراي صـیغه در ایـن مـاده و مـاده (

ــا زوجــه مجهــول  ــد از یــک هفتــه کمتــر باشــد. در مــواردي کــه زوج ی ــانون نبای المکــان  ق

االنتشــار  از طریــق نشـر آگهـی در جرایــد کثیـر المکـان  باشـند، دعـوت از شــخص مجهـول 

 آید. کننده به وسیله دفترخانه به عمل می  یا هزینه درخواست 

ــر توافــق زوجــین صــادر شــده باشــد،  -36 مــاده هرگــاه گــواهی عــدم امکــان ســازش بنــا ب

که زوجه بنـا بـر اعـالم دادگـاه صـادرکننده رأي و یـا بـه موجـب سـند رسـمی در  درصورتی 

یغه طــالق وکالــت بالعــزل داشــته باشــد، عــدم حضــور زوج، مــانع اجــراي صــیغه اجــراي صــ

 طالق و ثبت آن نیست.

ـ اجـراي صـیغه طـالق بـا رعایـت جهـات شـرعی در دفترخانـه یـا در محـل دیگـر و 37 ماده

 گیرد. با حضور سردفتر انجام می 

ــاده ــب  -38 م ــاري و مرات ــوط ج ــررات مرب ــابق مق ــالق مط ــیغه ط ــی، ص ــالق رجع در ط

شــود ولــی ثبــت طــالق منــوط بــه ارائــه گــواهی کتبــی حــداقل دو شــاهد  رتجلســه مــی صو

کـه زن  مبنی بر سـکونت زوجـه مطلّقـه در منـزل مشـترك تـا پایـان عـده اسـت، مگـر ایـن 

ــال و  ــالق ابط ــه ط ــوع، صورتجلس ــق رج ــورت تحق ــد. در ص ــته باش ــت داش ــه ثب ــایت ب رض

 ود. صورتجلســه تکمیــل شــ درصــورت عــدم رجــوع صورتجلســه تکمیــل و طــالق ثبــت مــی 

رســد. در  شــده بــه امضــاي ســردفتر، زوجــین یــا نماینــدگان آنــان و دو شــاهد طــالق مــی 



صــورت درخواســت زوجــه، گــواهی اجــراي صــیغه طــالق و عــدم رجــوع زوج بــه وي اعطــاء 

شــود. در هــر حــال درصــورت انقضــاي مــدت عــده و عــدم احــراز رجــوع، طــالق ثبــت  مــی 

 شود.می

مـوارد، قطعـی و قابـل اجـراء بـودن گـواهی عـدم امکـان سـازش یـا حکـم ـ در کلیه 39 ماده

طالق بایـد از سـوي دادگـاه صـادرکننده رأي نخسـتین گـواهی و همزمـان بـه دفتـر رسـمی 

 ازدواج و طالق ارائه شود.

 فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه

کنـد یـا مـانع ـ هـرکس از اجـراي حکـم دادگـاه در مـورد حضـانت طفـل اسـتنکاف 40 ماده

دســتور  نفــع و بــه  اجـراي آن شــود یــا از اســترداد طفــل امتنـاع ورزد، حســب تقاضــاي ذي 

 شود. دادگاه صادرکننده رأي نخستین تا زمان اجراي حکم بازداشت می 

هرگــاه دادگــاه تشــخیص دهــد توافقــات راجــع بــه مالقــات، حضــانت، نگهــداري و  -41 مــاده

مصـلحت او اسـت یـا در صـورتی کـه مسـؤول حضـانت سایر امور مربـوط بـه طفـل بـرخالف 

قـات طفـل تحـت حضـانت بـا اشـخاص از انجام تکـالیف مقـرر خـودداري کنـد ویـا مـانع مال

تواند در خصـوص امـوري از قبیـل واگـذاري امـر حضـانت بـه دیگـري یـا  حق شود، می ذي 

بینـی حـدود نظـارت وي بـا رعایـت مصـلحت طفـل تصـمیم  تعیین شـخص نـاظر بـا پـیش 

 قتضی اتخاذ کند.م

تبصره ـ قوه قضائیه مکلـف اسـت بـراي نحـوه مالقـات والـدین بـا طفـل سـاز و کـار مناسـب 

 با مصالح خانواده و کودك را فراهم نماید.

و بـه شـود مـاه توسـط وزارت دادگسـتري تهیـه می نامه اجرائی ایـن مـاده ظـرف شـش آیین

 رسد.تصویب رئیس قوه قضائیه می 

ــا شخصــی کــه نــون را نمیصــغیر و مج -42 مــاده ــدون رضــایت ولــی، قــیم، مــادر ی تــوان ب

حضــانت و نگهــداري آنــان بــه او واگــذار شــده اســت از محــل اقامــت مقــرر بــین طــرفین یــا 

محـل اقامــت قبـل از وقــوع طـالق بــه محــل دیگـر یــا خـارج از کشــور فرسـتاد، مگــر اینکــه 



حـق مالقـات اشـخاص  دادگاه آن را به مصـلحت صـغیر و مجنـون بدانـد و بـا درنظـر گـرفتن

ــا خـــارج کــردن صغیـــر و ذي حــق ایــن امــر را اجــازه دهـــد. دادگــاه درصـــورت موافقــت ب

ــابر درخواســت ذي ــون از کشــور، بن ــون مجن ــدن صــغیر و مجن ــراي تضــمین بازگردان ــع، ب نف

 کند.تأمین مناسبی اخذ می

ادگـاه ـ حضانت فرزنـدانی کـه پدرشـان فـوت شـده بـا مـادر آنهـا اسـت مگـر آنکـه د43 ماده

به تقاضاي ولـی قهـري یـا دادســتان، اعطـاي حضــانت بـه مـادر را خـالف مصـلحت فرزنـد 

 تشخیص دهد.

قــانون مــدیریت خــدمات ) 5درصــورتی کــه دســتگاههاي اجرائــی موضــوع مــاده ( -44 مــاده

ــوب  ــوري مص ــایر 8/7/1386کش ــا س ــغیر ی ــه ص ــوالی ب ــک ام ــا تملی ــلیم ی ــه تس ــزم ب ، مل

هـاي متعـارف  تشـخیص دادسـتان در حـدود تـأمین هزینـه محجوران باشند، ایـن امـوال بـا 

 زندگی باید

دار اســت، مگــر  در اختیــار شخصــی قــرار گیــرد کــه حضــانت و نگهــداري محجــور را عهــده 

 آنکه دادگاه به نحو دیگري مقرر کند.

ــان در کلیــه تصــمیمات دادگاههــا و  -45 مــاده رعایــت غبطــه و مصــلحت کودکــان و نوجوان

 امی است.مقامات اجرائی الز

ـ حضور کودکان زیـر پـانزده سـال در جلسـات رسـیدگی بـه دعـاوي خـانوادگی جـز 46 ماده

 کند ممنوع است. در موارد ضروري که دادگاه تجویز می 

ــاده ــایر اشــخاص واجــب  -47 م ــا س ــاه در صــورت درخواســت زن ی ــزان و  دادگ ــه، می النفق

 کند. ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می 

موجــب حکــم دادگــاه بایــد وجــوهی  رمــورد ایــن مــاده و ســایر مــواردي کــه بــه تبصــره ـ د

علیه وصـول شـود یـک بـار تقاضـاي صـدور اجرائیـه کـافی اسـت و  طور مستمر از محکومٌ به

 یابد. عملیات اجرائی مادام که دستور دیگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می 

 فصل ششم ـ حقوق وظیفه و مستمري



میــزان حقــوق وظیفــه یــا مســتمري زوجــه دائــم متــوفی و فرزنــدان و ســایر وراث  -48 مـاده

قــانونی وي و نحــوه تقســیم آن در تمــام صــندوقهاي بازنشســتگی اعــم از کشــوري، لشــکري 

 ، تأمین اجتماعی و سایر صندوقهاي خاص به ترتیب زیر است:

ــم متــوفی از حقــوق وظیفــه یــا مســتمري وي برخــوردار مــی  -1 دد و ازدواج گــر زوجــه دائ

وي مانع دریافـت حقـوق مـذکور نیسـت و درصـورت فـوت شـوهر بعـدي و تعلـق حقـوق بـه 

 زوجه در اثر آن، بیشترین مستمري مالك عمل است.

تبصره ـ اگر متوفی چنـد زوجـه دائـم داشـته باشـد حقـوق وظیفـه یـا مسـتمري بـه تسـاوي 

 شود. بین آنان و سایر وراث قانونی تقسیم می 

حقـوق بازنشسـتگی یـا از کارافتـادگی، مسـتمري از کارافتـادگی یـا بازنشسـتگی ـ دریافـت 2

حســب مــورد توســط زوجــه متــوفی مــانع از دریافــت حقــوق وظیفــه یــا مســتمري متــوفی 

 نیست.

فرزنـــدان انــاث در صـــورت نداشــتن شــغل یــا شــوهر و فرزنــدان ذکــور تــا ســن بیســت  -3

کـار افتـاده نیازمنـد باشـند یـا اشـتغال  سالگی و بعد از آن منحصـراً درصـورتی کـه معلـول از

ــه و  ــه اوالد، بیم ــک هزین ــورد از کم ــب م ــند حس ــته باش ــگاهی داش ــیالت دانش ــه تحص ب

 گردند.مستمري بازماندگان یا حقوق وظیفه والدین خود برخوردار می

ــه  -4 ــانونی کلی ـــایر وراث ق ــدان و س ــم و فرزن ـــه دائ ــتمري زوج ــا مس ـــیفه ی ــوق وظ حق

قــانون اســتخدام کشــوري مصــوب ) 87شـــسته مطــابق مــاده (کارکنــان شــاغل و بازن

هــاي  همــان قــانون و اصــالحیه ) 86و اصــالحات بعــدي آن و بــا لحــاظ مــاده ( 31/3/1345

 گردد. بعدي آن، تقسیم و پرداخت می 

تبصــره ـ مقــررات ایــن مــاده در مــورد افــرادي کــه قبــل از اجــراء شــدن ایــن قــانون فــوت 

 االجراست.اند نیز الزمشده

 فصل هفتم ـ مقررات کیفري



چنانچــه مــردي بــدون ثبــت در دفــاتر رســمی بــه ازدواج دائــم، طــالق یــا فســخ  -49 مــاده

نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یـک مـاه از ثبـت آن خـودداري یـا در مـواردي کـه ثبـت نکـاح 

موقت الزامی است از ثبت آن امتنـاع کنـد، ضـمن الـزام بـه ثبـت واقعـه بـه پرداخـت جـزاي 

شــود. ایــن مجــازات در  درجــه پــنج و یــا حــبس تعزیــري درجــه هفــت محکــوم مــی نقــدي 

مورد مـردي کـه از ثبـت انفسـاخ نکـاح و اعـالم بطـالن نکـاح یـا طـالق اسـتنکاف کنـد نیـز 

 مقرر است.

ــاده ــاده ( -50 م ــررات م ــرخالف مق ــردي ب ــاه م ــه ) 1041هرگ ــد، ب ــدنی ازدواج کن ــانون م ق

گـاه ازدواج مـذکور بـه مواقعـه منتهـی بـه شـود. هرحبس تعزیـري درجـه شـش محکـوم می

نقص عضو یا مرض دائـم زن منجـر گـردد، زوج عـالوه بـر پرداخـت دیـه بـه حـبس تعزیـري 

درجه پنج و اگر بـه مواقعـه منتهـی بـه فـوت زن منجـر شـود، زوج عـالوه بـر پرداخـت دیـه 

 شود. به حبس تعزیري درجه چهار محکوم می 

ــت و  - تبصــره ــا مســؤول نگهــداري و مراقب ــانونی ی ــادر، سرپرســت ق ــی قهــري، م ــاه ول هرگ

تربیت زوجـه در ارتکـاب جـرم موضـوع ایـن مـاده تـأثیر مسـتقیم داشـته باشـند بـه حـبس 

 شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است. تعزیري درجه شش محکوم می 

قـانون مـدنی و ) 1060ده (ـ هـر فـرد خـارجی کـه بـدون اخـذ اجـازه مـذکور در مـا 51 ماده

یا بر خالف سـایر مقـررات قـانونی بـا زن ایرانـی ازدواج کنـد بـه حـبس تعزیـري درجـه پـنج 

 شود. محکوم می 

ــاده ــار  -52 م ــن انک ــود ای ــت ش ــپس ثاب ــد و س ــار کن ــت را انک ــاه زوجی ــرکس در دادگ ه

اساس بوده اسـت یـا بـرخالف واقـع بـا طـرح شـکایت کیفـري یـا دعـواي حقـوقی مـدعی بی

وجیــت بــا دیگــري شــود بــه حــبس تعزیــري درجــه شــش ویــا جــزاي نقــدي درجــه شــش ز

 شود. محکوم می 

این حکم درمورد قائم مقام قـانونی اشـخاص مـذکور نیـز کـه بـا وجـود علـم بـه زوجیـت، آن 

رغـم علـم بـه عـدم زوجیـت بـا طـرح شـکایت کیفـري یـا  را در دادگاه انکـار کنـد یـا علـی 

 ، جاري است.دعواي حقوقی مدعی زوجیت گردد



ــاده ــین او  -53 م ــورت تمک ــود را در ص ــه زن خ ــالی، نفق ــتطاعت م ــتن اس ــا داش ــرکس ب ه

النفقـه امتنـاع کنـد بـه حـبس تعزیـري درجـه  ندهد یا از تأدیه نفقه سـایر اشـخاص واجـب 

ــه شــکایت شــاکی خصوصــی اســت و  شــش محکــوم مــی  ــوط ب شــود. تعقیــب کیفــري من

عقیــب جزائــی یــا اجــراي مجــازات موقــوف درصــورت گذشــت وي از شــکایت در هــر زمــان ت

 شود. می 

اي کـه بـه موجـب قـانون مجـاز بـه عـدم تمکـین  تبصره ـ امتنـاع از پرداخـت نفقـه زوجـه 

است و نیـز نفقـه فرزنـدان ناشـی از تلقـیح مصـنوعی یـا کودکـان تحـت سرپرسـتی مشـمول 

 مقررات این ماده است.

رر خـودداري کنـد یـا مـانع مالقـات هرگـاه مسـؤول حضـانت از انجـام تکـالیف مقـ -54 ماده

حـق شـود، بـراي بـار اول بـه پرداخـت جـزاي نقـدي درجـه هشـت و  طفل با اشـخاص ذي 

 شود. درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می 

ایــن ) 31و () 23هــر پزشــکی کــه عامــداً بــر خــالف واقــع گــواهی موضــوع مــواد ( -55 مــاده

ــوء  ــا س ــا ب ــادر ی ــانون را ص ــت  ق ــه نی ــار اول ب ــد، ب ــودداري کن ــذکور خ ــواهی م از دادن گ

محرومیت درجـه شـش موضـوع قـانون مجـازات اسـالمی از اشـتغال بـه طبابـت و بـار دوم و 

 شود. باالتر به حداکثر مجازات مذکور محکوم می 

ــاده ــواد ( -56 م ــواهی موضــوع م ــدون اخــذ گ ــه ب ــر ســردفتر رســمی ک ــن ) 31و () 23ه ای

قـانون مـدنی یـا حکـم صادرشـده ) 1060نامـه مـذکور در مـاده ( قانون یا بدون اخـذ اجـازه 

ــاده ( ــررات م ــرخالف مق ــا ب ــورد تجــویز ازدواج مجــدد ی ــت ) 1041درم ــه ثب ــدنی ب ــانون م ق

ازدواج اقدام کند یا بـدون حکـم دادگـاه یـا گـواهی عـدم امکـان سـازش یـا گـواهی موضـوع 

ثبـت هریـک از موجبـات  این قانون یا حکـم تنفیـذ راجـع بـه احکـام خـارجی بـه) 40ماده (

انحــالل نکــاح یــا اعــالم بطــالن نکــاح یــا طــالق مبــادرت کنــد، بــه محرومیــت درجــه چهــار 

 شود.موضوع قانون مجازات اسالمی از اشتغال به سردفتري محکوم می

نامــه اجرائــی ایــن قــانون بنــا بــر پیشــنهاد وزیــر دادگســتري بــه تصــویب  آیــین  -57 مــاده

 رسد. رئیس قوه قضائیه می 



 گردد: االجراءشدن این قانون، قوانین زیر نسخ می  از تاریخ الزم  -58 ماده

 23/5/1310قانون راجع به ازدواج مصوب  .1

 20/2/1311قانون راجع به انکار زوجیت مصوب  .2

 29/2/1316قانون ازدواج مصوب ) 3و () 1قانون اصالح مواد ( .3

 13/9/1317قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب  .4

ــوب  .5 ــا مص ــادران آنه ــه م ــور ب ــا محج ــغیر ی ــدان ص ــانت فرزن ــاء حض ــانون اعط ق

6/5/1364 

 22/4/1365قانون مربوط به حق حضانت مصوب  .6

قـــانون الـــزام تزریـــق واکســـن ضـــدکزاز بـــراي بـــانوان قبـــل از ازدواج مصـــوب  .7

23/1/1367 

بــه جــز بنــد (ب)  21/12/1371ح مقــررات مربــوط بــه طــالق مصــوب قــانون اصــال .8

ــره ( ــره ) 6تبص ــیر تبص ــانون تفس ــز ق ــاي  آن و نی ــذکور » 6«و » 3«ه ــانون م ق

 3/6/1373مصوب 

 2/3/1375قانون مجازات اسالمی مصوب ) 646و () 645، ()642مواد ( .9

ــاي موضــوع اصــل  .10 ــه دادگاهه ــود ب ــاي موج ــدادي از دادگاهه ــانون اختصــاص تع ق

 8/5/1376قانون اساسی مصوب ) 21ست و یکم (بی

 11/8/1376 قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب  .11

ــی روز سه ــاده درجلســه علن ــت م ــاه و هش ــر پنج ــتمل ب ــوق مش ــانون ف ــورخ اول ق ــنبه م ش

اسـالمی تصـویب شـد و در تــاریخ شـوراي اسـفندماه یکهـزار و سیصـد و نـود و یـک مجلــس 

 نگهبان رسید.تأیید شوراي به 9/12/1391

 رئیس مجلس شوراي اسالمی ـ علی الریجانی


